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ПРАВИЛНИК 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НА-

УЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ТЕМИ И ПОДПОМАГАНЕ 

НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

в Университет по архитектура, строителство и геодезия 
 

РАЗДЕЛ I 

Общи положения  

Чл. 1. (1) Този правилник определя реда и условията за изразходване на собствените 

средства и тези предоставени от държавния бюджет за подпомагане на научните изследвания 

и разработване на научноизследователски теми в УАСГ. 

(2)  Средствата се за научноизследователски теми и се изразходват на конкур-

сно проектен принцип. 

Чл. 2. Разпределяне на средствата от бюджета на Университета за научноизследо-

вателски теми и съответно за подпомагане на научните изследвания става всяка година с ре-

шение на Академичния съвет по предложение на заместник-ректора по научна и приложна 

дейност (НПД). 

РАЗДЕЛ II 

Условия и ред за изразходване на средствата за научноизследователски 

теми  

Чл. 3. (1) В конкурсите за финансиране на проектите за научноизследователски теми 

могат да участват колективи от преподаватели, изследователи, докторанти и студенти от 

УАСГ и от други научни организации.  

(2)  Ръководителя на научноизследователския колектив трябва да бъде на осно-

вен безсрочен трудов договор в УАСГ.  
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(3)  Представителите на външни организации не могат да бъдат повече от 25% 

от общия състав на колектива.  

Чл. 4. Средствата се изразходват (бюджетни и собствени) за теми по общо-универси-

тетски конкурси.  

Чл. 5. (1) Ректорът на УАСГ назначава комисия, която организира конкурсите и кла-

сира проектите, като в случай на необходимост се привличат рецензенти.  

(2)  Комисията се ръководи от заместник-ректора по НПД, и в нея участва по 

един представител от всеки факултет по предложение на деканите на факултетите.  

(3)  Техническата част по провеждането на конкурсите се изпълнява от слу-

жителите на Център за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) при УАСГ.  

Чл. 6. Класирането на проектите става по критериите описани в този правилник.  

Чл. 7. (1) Финансовите средствата се използват за закупуване на литература, оборуд-

ване за лаборатории, програмни продукти, материали, командировки, консумативи и за хоно-

рари за членовете на колективите и външни сътрудници.   

(2)  Средствата за хонорари на преподаватели, докторанти, студенти и сътруд-

ници не могат да надвишават 40% от общата стойност на договора.  

Чл. 8. (1) Конкурсите се обявяват поне веднъж годишно, със заповед на ректора.  

(2)  Срокът за представяне на проектите е не по-малко от 15 дни от датата на 

заповедта на ректора.  

(3)  След разглеждане на проектите и евентуално на рецензиите, съобразно кри-

териите, комисията класира проектите с явно гласуване и обикновено мнозинство. За решени-

ето на комисията се съставя протокол.   

(4)  За редовно се счита заседание на комисията, на което присъстват най-малко 

две трети от членовете, които подписват протокола от заседанието. 

(5)  Решенията на комисията подлежат на утвърждаване от ректора. 

Чл. 9. (1) Колективите, спечелили конкурсите, до един месец сключват договори с 

УАСГ представян от ЦНИП със срок от една до две години.  

(2)  Колективите се представят от техните ръководители.  

(3)  Договорът съдържа заглавието на проекта, вида и обема на дейностите 

предмет на договора, резултатите които се предвижда да бъдат постигнати, междинни и 

крайни срокове за изпълнение, размера на отпуснатите средства и начина на отчитане и прие-

мане на резултатите. 

(4)  Договорът се придружава от работна програма, предварително финансово 

разпределение по дейности и години и списък на участниците в проекта.  

Чл. 10. Публикуването на резултатите става по условията и реда определяни всяка 

година от общо-университетската комисия. 

Чл. 11. Всяка година, в зависимост от размера на средствата и научните направления, 

Академичния съвет определя броя на темите, които ще се финансират и размера на средствата.   

Чл. 12. (1) Отчетите по договорите се приемат от назначена със заповед на ректора 

комисия.  

(2) На свое заседание комисията разглежда отчетите по договорите и предс-

тавените рецензии, като съблюдават и изискванията на този правилник, както и изискванията 

на договора между колективите и ЦНИП при УАСГ. В случай на неизпълнение на изисквани-

ята и/или непълнота на отчетите и липса на резултати, комисията връща проекта за доработка 

без да определя допълнителни финансови средства.  

(3) За решенията на комисията се съставя протокол който се утвърждава от 

ректора. 
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РАЗДЕЛ III 

Условия и ред за изразходване на средствата за подпомагане на експе-

риментални изследвания по тематики на докторанти 

 

Чл. 13. Средствата определени за подпомагане на експериментални научни изслед-

вания по тематики на докторанти се разпределят за проекти представени от редовни докто-

ранти, включително и тези зачислени на свободна и задочна докторантура но работещи на 

редовен трудов договор в УАСГ на конкурсен принцип.  

Чл. 14. Комисията назначена от Ректора на УАСГ, на основа на определените средс-

тва и брой проекти, съгласно решение на Ректорски съвет класира подадените проекти от док-

торанти и определя средствата за всеки проект, като преценява необходимостта от средства на 

база обема дейности предвидени в работната програма на същия.  

Чл. 15. (1) Средствата за подпомагане на научните изследвания могат да се изразход-

ват за:  

а) закупуване на лабораторно оборудване; 

б) закупуване на софтуер, който става собственост на Университета; 

в) канцеларски материали, консумативи и литература, която след една го-

дина от закупуване на книгата се предава в библиотеката на Университета; 

г) заплащане на материали и услуги за изготвяне на модели, полски и 

други изследвания свързани с темата на  докторантурата; 

д) командировки в страната за изнасяне на доклади и съобщения на конфе-

ренции и семинари свързани с темата на докторантурата; 

(2)  Средствата по ал. 1 не могат да се използват за изплащане на хонорари.  

Чл. 16. (1) За разходване на определените финансови средства се изготвя план-

сметка, която се подписва от докторанта, ръководителя (при липса на ръководител - само от 

докторанта) и длъжностното лице на ЦНИП и се утвърждава от заместник-ректора по НПД. 

(2)  След класиране на проект, в 30 дневен срок се подписва договор, в който 

страни са докторанта и ръководителя (при липса на ръководител само от докторанта) от една 

страна и ЦНИП при УАСГ – от друга. 

Чл. 17. (1) В края на финансовата година се изготвя кратък отчет за извършената ра-

бота.   

(2)  В случай на неизрядност на някоя от страните се предприемат санкции 

както е предвидено в договора. 

РАЗДЕЛ IV 

Критерии за оценка и необходими документи за участие 

Чл. 18. (1) Критериите, по които ще се оценяват проектите за научноизследователс-

ките проекти на общо основание са следните:  

1. Актуалност на проблема;  

2. Гарантирано външно участие с финансиране в зависимост от обема на 

външното финансиране;  

3. Сътрудничество между катедри;  

4. Сътрудничество между факултети;   

5. Научна, приложна значимост;  

6. Цел на разработката;  
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7. Балансиране на исканите средства по пера;  

8. Закупуване на апаратура (без компютри и периферия), програмни про-

дукти, лабораторно оборудване и материали за експерименти;  

9. Участие на студенти в разработката;  

10. Перспективност за участие в международни програми;  

11. Перспективност за следващо външно финансиране;  

12. Балансираност на разработката във времето.  

(2) Критериите, по които ще се оценяват проектите за научноизследователс-

ките проекти за подпомагане на докторанти са следните: 

1. Актуалност на проблема;  

2. Гарантирано външно участие с финансиране в зависимост от обема на 

външното финансиране;  

3. Балансиране на исканите средства по пера;  

4. Изработване на научен експериментален модел;  

5. Закупуване на апаратура (без компютри и периферия), програмни про-

дукти, лабораторно оборудване и материали за експерименти - Участие на студенти в разра-

ботката;  

6. Перспективност за участие в международни програми;  

7. Перспективност за следващо външно финансиране.  

(3) Оценките се изготвят въз основа на представените документи и евенту-

ално препоръките на рецензентите.  

Чл. 19. За участие в конкурса се подават следните документи:  

(1) За конкурса на общо основание:  

1. Анотация (описание на предлаганата разработка, приложение цел, хи-

потеза, подход, методи, предхождащи изследвания на колектива, очаквани резултати, краен 

продукт); 

2. Предварителен рамков договор (ако се предвижда такъв) с външен учас-

тник включващ условията и очаквания размер на ко-финансирането; 

3. Работна програма; 

4. Предварително финансово разпределение; 

5. Състав на колектива. 

(2) За подпомагане на докторанти:  

1. Анотация (описание на предлаганата разработка, приложение цел, под-

ход, методи, краен продукт – част от дисертационен труд); 

2. Копие от индивидуалния план на докторанта; 

3. Работна програма; 

4. Финансово разпределение (необходимо оборудване); 

5. Състав на колектива; 

6. Предварителен рамков договор (ако се предвижда такъв) с външен учас-

тник включващ условията и очаквания размер на допълнително финансиране.  

Оценяване на резултатите от изпълнението на научно изследователски разра-

ботки 

Чл. 20. Оценяването на финансираните разработки се извършва от комисия, назна-

чена със заповед на ректора на УАСГ. 

Чл. 21. В срок определен в договора ръководителя на изследователския екип предс-

тавя пред комисията към УАСГ разработката с получените резултати и направени публикации, 

съгласно работната програма към съответния договор. След дискусия, комисията решава дали 
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да назначи рецензент или привлече специалист в състава си и прави оценка на извършеното 

по договора, съгласно следните критерии:  

1. оценка на постигнати научно-приложни резултати и тяхната значимост; 

2. степен на изпълнение на работната програма; 

3. пълнота на получените резултати; 

4. публикации; 

5. възможност за реализиране на продукта в практиката;  

6. целесъобразност при изразходване на средствата.  

Изразходване на средствата 

Чл. 22. Допускат се разходи само присъщи за дадения проект по целесъобразност и 

съгласно приетите правила. 

Чл. 23.  ЦНИП при УАСГ следи за целесъобразността и законосъобразността при из-

разходване на средствата, съгласно предварителното финансово разпределение. При необхо-

димост от промени в предварителното разпределение на средствата Ръководителя на колек-

тива подава доклад до ръководителя на ЦНИП с мотиви доказващи необходимостта от про-

мени в предварителното финансово разпределение. 

Архивиране на документите 

Чл. 24. ЦНИП при УАСГ съхранява предадените разработки, договорите, докладите, 

рецензиите и др. в архив. 


